
18.06.2020 r. 

 

Dzień dobry! 

 

Dziś dowiemy się jakie tajemnice skrywa przed nami świata owadów. 

 

1. „Witam tych, którzy:” 

– lubią wiosnę! – pomachajcie! 

– są dziś w dobrym humorze!  – klaszczemy 3 razy! 

– lubią przyrodę!  – skaczemy 5 razy! 

 

2. Co jest na zdjęciu? 
– dzieci oglądają fragmenty fotografii, próbują odgadnąć , co znajduje się na zdjęciu( 

załącznik). 

3. . „Jakie znacie owady?” – rozmowa kierowana. 

Komu potrzebne są owady? 
(np. pszczoły, osy motyle, trzmiele – zapylanie kwiatów, rozmnażanie roślin; biedronki 

– zjadają mszyce, szkodniki roślin; mrówki – budując mrowiska przenoszą nasiona 

różnych roślin)? 

Skąd możemy czerpać informacje o owadach? 
  

4. Zagadki: 

Latające, bzykające, 

spotykane są na łące. 

A inne, na jednej nodze, 

te wirują na podłodze, 

cichutką melodię brzęczą. 

Mają coś wspólnego z tęczą. ... 

(bąk) 

Wysyłają ją do nieba, 

po kawałek chleba. ... 

(biedronka) 

Co brzmi w trzcinie 

w Szczebrzeszynie? ... 

(chrząszcz) 

Aksamitny motyl, który lata w nocy. ... 

(ćma) 

Bzyka koło ucha, nie osa, nie mucha, 

kiedy cię ukłuje, bąbel wyskakuje. 

(komar) 

Znacie takiego konika, 

który zawsze w trawie cyka? ... 

(konik polny) 

Tu cytrynek, tam paź królowej, 

wszędzie piękne, kolorowe. 



Lekko unoszą się nad łąką, 

gdy tylko zaświeci słonko. ... 

(motyle) 

Choć są malutkie, lecz pracowite. 

Ciągle wędrują po leśnych ścieżkach. 

Z drobnych igieł budują pałac, 

w którym ich tysiąc naraz zamieszka. ... 

(mrówki) 

Tym co bzyka oraz lata szyję swą przystraja tata. ... 

(mucha) 

Złośliwa panienka 

w pasie bardzo cienka. 

Leci, brzęczy z daleka, 

każdy od niej ucieka.... 

(osa) 

Mieszka w kącie w zimie, w lecie 

i na muchy sieci plecie. ... 

(pająk) 

Zgrabne domki w sadzie mają, 

miód w tych domkach wyrabiają. ... 

(pszczoły) 

Znacie go z bajek. Przez całą zimę grywa na skrzypkach. Gdzie? Za kominem. ... 

(świerszcz) 

Jaki owad nocą błyska, 

jak iskierka z ogniska? ... 

(świetlik) 

Nad stawem, nad łąką 

sporo ich się zbiera, 

każda jest podobna do helikoptera. ... 

(ważki) 

  

5.Wysłuchanie wiersza pt „Łąka” I. Salach 

  

Łąka tylu ma mieszkańców 

Zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka, (ważka) 

Tutaj kwiatek-O! Różowy! 

  

Z kopca wyszedł krecik mały 

Obok niego idzie mrówka 

Na rumianku w krasnej sukni 

Przycupnęła Boża Krówka. 

  

Nad tą łąką kolorową 

Bal wydały dziś motyle, 

Zapraszają wszystkie dzieci 



Więc zatańczmy z nimi chwilę. 

  

Rozmowa na temat treści wiersza mieszkańców łąki, wyjaśnienie trudnych słów z 

wiersza (Boża Krówka, krasna suknia). 

Pytania do wiersza: 

– O czym był wiersz? Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Kto zamieszkuje łąkę?; 

  

6. Budowa owadów 
Nauczycielka w oparciu o ilustrację pokazuje dzieciom  wybraną budowę owada ( 2 

pary skrzydeł, 3 pary odnóży (6 odnóży) czułki, ciało składa się z głowy, tułowia i 

odwłoku, są różnice: sposób lokomocji, zdobywanie pożywienia (czym się żywią?), 

kolorystyka ) (budowa owadów) 

  

7. Zabawa ruchowa – „Muzyczne stop” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI 

  

8. „Gdzie jest motyl?” 
– Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną 

Dziecko ustawia motyla względem siebie według poleceń rodzica: przed sobą, za 

sobą, nad głową, na stopie, pod kolanem, z lewej strony, po prawej stronie. 

  

9. „Łąka”- propozycja pracy plastycznej, działanie twórcze dzieci 
Dziecko otrzymuje kartę z bloku czy z brystolu i maluje ją farbą na zielono. Następnie 

zadaniem dziecka jest "zapełnienie" jej kwiatami i owadami według własnego 

pomysłu lub przygotowane wcześniej ilustracje z owadami. 

Druga opcja – dzieci otrzymują szablony owadów i każde wybiera sobie jeden 

szablon. 

Materiały plastyczne: brystol/ blok techniczny, farby, pędzle, kredki, plastelina. 

Technika pracy wg. pomysłu. 

  

10. Wysyłam również dodatkowe karty pracy! 

Pozdrawiam serdecznie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI

